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8. โครงสรางเงินทุน

8.1 หลักทรัพยของบริษัท

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2546 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแลว 5,851.5 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํ านวน
ทั้งสิ้น 585,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุนใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหุนตอกรรมการ
และพนักงานของบริษัท และการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนในครั้งนี้แลว บริษัทจะมีทุนชํ าระแลวเพิ่มขึ้นเปน 
[7,921.5] ลานบาท (ไมรวมการจัดสรรหุนสวนเกิน)

บริษัทไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ เชน หุนบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและ
เสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) หรือมีการออก
ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) ที่มีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิง

8.2 ผูถือหุน

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2546 บริษัทมีผูถือหุนและมีสัดสวนการถือหุนซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังตารางตอไป
นี้

                  รวม .........................................................................................  585,150,000 100.0(2)

(1) สัดสวนการถือหุนคิดตามจํ านวนหุนสามัญที่ออกและจํ าหนายแลวทั้งหมดของบริษัท

ผูถือหุน จํ านวนหุนสามัญที่ถือ
(หุน)

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)(1)

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) .................................................................. 368,833,500 63.03
บริษัท บางกอกโพลิเอททีลีน จํ ากัด (มหาชน) ....................................... 58,363,040 9.97
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน) .................................................. 56,496,780 9.66
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํ ากัด (มหาชน)........................... 29,096,690 4.97
บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) .............................................................. 22,437,535 3.83
บริษัท กรุงเทพซินธิติกส จํ ากัด .............................................................. 21,207,500 3.62
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํ ากัด ................................................... 20,231,955 3.46
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) ............................................. 8,483,000 1.45
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(2)  อาจไมตรงกับผลรวมที่แทจริงเนื่องจากมีการปดเศษทศนิยม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทไมมีกรรมการหรือพนักงานของบริษัทถือหุนหรือเปนผูรับประโยชนในหุนของ
บริษัท และภายหลังจากการเสนอขายหุนใหแกกรรมการและพนักงานตามโครงการการเสนอขายหุนตอกรรมการและ
พนักงานของบริษัทแลว  กรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมดจะถือหุนตํ่ ากวารอยละ 1.26 ของหุนสามัญทั้งหมดของ
บริษัท ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้ บริษัทเชื่อวาไมมีบุคคลอื่น
ใดมีผลประโยชนในหลักทรัพยของบริษัทอีก นอกจากนี้ บริษัทไมไดใหสิทธิแกบุคคลอื่นใดในการซื้อหุนของบริษัท 
(option)  และบริษัทไมไดออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอื่นที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิ หรือใชสิทธิเพื่อเปลี่ยน
เปนหุนของบริษัทได
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• 

63.03%

บริษัทและบริษัทรวมของผูถือหุน (โครงสรางการถือหุน)

อุตสาหกรรมปโตรเคมี ขั้นกลาง/ขั้นปลายนํ้ าขั้นตนนํ้ า

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) (ปตท.)

บริษัท อลัลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํ ากัด

กลุมธนาคารกรุงเทพ
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน
จํ ากัด (มหาชน) (บีพีอี)
บริษัท เอชเอ็มซี โพลิเมอร
จํ ากัด (เอชเอ็มซี)

บริษัท สตาร ปโตรเลียม
รีไฟนนิ่ง จํ ากัด

บริษัท โรงกลั่นนํ้ ามัน
ระยอง จํ ากัด

บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํ ากัด
(มหาชน) บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน)

บริษัทไทยออแกนิกเคมีคัลส จํ ากัด

กลุมปูนซิเมนตไทย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํ ากัด
บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํ ากัด
บริษัท ไทยพลาสติก แอนด เคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จํ ากัด
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํ ากัด
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด

บริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด

บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํ ากัด (มหาชน)

โรงกลั่น โรงงานโอเลฟนส ขั้นปลายนํ้ า :
โพลิเอทิลีน
สไตรีนโมโนเมอร
โพลิโพรพิลีน

36%

46.33%

9.97%

4.97%

16.74%

1.45%

50%50%

36%
37.94%

3.84%
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• บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) (ปตท.)

ปตท. เปนบริษัทมหาชนจํ ากัดที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีภาครัฐเปนผู
ถือหุนใหญและมีอํ านาจควบคุม ปตท. เปนบริษัทผลิตกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (fully-integrated gas company) เพียง
รายเดียวในประเทศไทย และประกอบกิจการเกี่ยวกับการสํ ารวจ พัฒนา และผลิตกาซธรรมชาติ การจัดจํ าหนายและ
การคาผลิตภัณฑนํ้ ามันและปโตรเคมีโดยผานการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งรวมถึงบริษัทดวย นอกจากนี้ ปตท. 
ยังมีสวนรวมในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและการกลั่นนํ้ ามันโดยการลงทุนในบริษัทรวมตาง ๆ ซึ่งรวมถึงบริษัทดวย

ณ วันที่ 8 เมษายน 2546 ปตท. ถือหุนรอยละ 46.3 ในเอทีซี ซึ่งเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดที่มีหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เอทีซีเปนผูผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสรายใหญที่สุดในประเทศไทย และ
ผลิตผลิตภัณฑอะโรเมติกสในรูปของพาราไซลีน เบนซิน โทลูอีน มิกซไซลีนและออรโธไซลีนเปนสวนใหญ พาราไซลีน
ใชในการผลิตกรดเทเลฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) ซึ่งนํ าไปใชในการผลิตเสนใยโพลิเอสเตอรและบรรจุภัณฑขวดพลาสติกใส
หรือพลาสติกเพ็ท (PET) นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑพลอยไดที่เปนสารปโตรเลียม คือแนฟทาและราฟฟเนท ตามสัญญา
ระยะยาว  เอทีซีเปนผูจัดหาวัตถุดิบแนฟทาและราฟฟเนทใหกับบริษัทเปนสวนใหญ และในขณะเดียวกัน เอทีซีก็เปนผูซื้อ
ไพโรไลซีสกาซโซลีนจํ านวนมากจากบริษัท

ณ วันที ่21 มนีาคม 2546 ปตท. ถือหุนรอยละ 38.0 ในบรษิทั ปโตรเคมแีหงชาต ิจ ํากดั (มหาชน) (เอน็พซี)ี นอกจาก
นี้ ปตท. ถือหุนรอยละ 36.0 ในบริษัท โรงกลั่นนํ้ ามันระยอง จํ ากัด (อารอารซี)  และถือหุนรอยละ 36.0 ในบริษัท สตาร 
ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํ ากัด (เอสพีอารซี)

• บริษัท บางกอกโพลิเอททีลีน จํ ากัด (บีพีอี)

บีพีอี เปนผูผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูงสํ าหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีปลายนํ้ า โดยใชเอทิลีน
ซึ่งซื้อจากบริษัทเปนสวนใหญเปนวัตถุดิบ ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑโอเลฟนส ผูถือหุนรายใหญของบีพีอี รวมถึงบริษัท
รวมของกลุมธนาคารกรุงเทพและ Mitsui Group

• บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน) (ปูนซิเมนตไทย)

กลุมปูนซิเมนตไทยเปนหนึ่งในกลุมบริษัทอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภท อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของไดแก ซีเมนตและวัสดุกอสราง ปโตรเคมีภัณฑ  กระดาษและบรรจุภัณฑ เซรามิกส การจัด
จํ าหนาย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ปูนซิเมนตไทย เปนบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
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นอกจากนี้ กลุมปูนซิเมนตไทยไดประกอบกิจการทั้งโดยตรงและโดยผานบริษัทยอยในการผลิตผลิตภัณฑปโตร
เคมีตนนํ้ าและปลายนํ้ าที่สํ าคัญ ซึ่งรวมถึง เอทิลีน โพรพิลีน โพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน และกรดเทเลฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA)
ทั้งนี้ ปูนซิเมนตไทยเปนบริษัทแมของทีพีอี และทีพีพี ซึ่งเปนผูผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน และโพลิโพรพิลีนประเภทตาง 
ๆ และถือหุนใน เอสเอสเอ็มซี ซึ่งบริษัททั้งหลายดังกลาวตางเปนผูรับซื้อ (offtakers) ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑโอเลฟนส
ของบริษัท

นอกจากนี้ ปูนซิเมนตไทย ยังเปนบริษัทแมของ อารโอซี ซึ่งเปนผูผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนเชนเดียวกับบริษัท 
ตามขอมูลของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  อารโอซี มีกํ าลังการผลิตเอทิลีน 885,000 ตัน
ตอป โพรพิลีน 442,000 ตันตอป เบนซิน 160,000 ตันตอป และโทลูอีน 70,000 ตันตอป

• บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํ ากัด (มหาชน) (ทีพีไอ)

กลุมทีพีไอเปนหนึ่งในบริษัทผูผลิตปโตรเคมีภัณฑที่ใหญที่สุดและหลากหลายประเภทที่สุดในประเทศไทย โดย
ประกอบกิจการผลิตปโตรเคมีภัณฑตาง ๆ   อยางไรก็ดี เนื่องดวยปญหาทางการเงินทํ าให ในปจจุบัน ทีพีไอกํ าลังอยูใน
ระหวางกระบวนการฟนฟูกิจการภายใตพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ที่แกไขเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑของทีพีไอครอบคลุมปโตรเคมีภัณฑที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงเอทิลีน โพรพิลีน โพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลี
น อะโรเมติกสและสไตรีนโมโนเมอร

นอกจากนี้ บริษัทยังไดจํ าหนายโพรพิลีนจํ านวนมากใหกับ ทีพีไอ ดวยตามสัญญาระยะสั้น หรือจากการซื้อขาย
เปนครั้งคราว

• บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) (วีนิไทย)

วีนิไทย เปนบริษัทมหาชนจํ ากัดที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วีนิไทย เปนผูผลิต
ปโตรเคมีปลายนํ้ าซึ่งรวมถึงโพลิไวริลคลอไรด (PVC)  ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร (VCM) เอทิลีนไดคลอไรด (EDC) และ
ผลิตภัณฑรวม เชน กรดโซดา (caustic soda) ผูถือหุนรายใหญของ วีนิไทย รวมถึง Solvay Group จากประเทศเบลเยี่ยม และ
กลุมเจริญโภคภัณฑของประเทศไทย

• บริษัท กรุงเทพซินธิติกส จํ ากัด (บีเอสที)

บีเอสที เปนหนึ่งในผูนํ าการผลิตเมทริงเทอรเบียรี่บิวทิวเทอร (MTBE) หรือเอ็มทีบีอี บิวเทน-1 และบิวทาไดอีน
ในประเทศไทย ซึ่ง บีเอสที ผลิตปโตรเคมีภัณฑเหลานี้โดยใชมิกซซี4 เปนวัตถุดิบหลักซึ่งซื้อจากแหลงตาง ๆ รวมทั้งจาก
บริษัท ตามสัญญาระยะยาว ผูถือหุนรายใหญของ บีเอสที รวมถึง กลุมธนาคารกรุงเทพ NatSteel Chemical Limited และปูน
ซิเมนตไทย นอกจากนี้บีเอสที ยังเปนผูถือหุนของ อารโอซี ดวย
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• บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํ ากัด (เอสเอสเอ็มซี)

เอสเอสเอ็มซี เปนกิจการรวมคาระหวางกลุมปูนซิเมนตไทยและ The Dow Chemical Company และเปนผูรับซื้อ
ผลิตภัณฑตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑโอเลฟนสของบริษัท เอสเอสเอ็มซี เปนผูผลิตสไตรีนโมโนเมอรซึ่งใชในการผลิต
โพลิสไตรีนและโพลิเมอรอื่น ๆ ที่ใชในการผลิตสินคาอุปโภคและวัสดุสํ าหรับอุตสาหกรรม

• บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) (เอ็นพีซี)

เอ็นพีซีเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมี ปตท. และ
ปูนซิเมนตไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของเอ็นพีซี คือ การผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน เอ็นพีซีซื้อวัตถุดิบจากปตท.
ตามสัญญาระยะยาวเชนเดียวกับบริษัท ทั้งนี้ ตามขอมูลของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
วา เอ็นพีซี มีกํ าลังการผลิตเอทิลีนปละประมาณ 437,000 ตันและโพรพิลีนปละประมาณ 127,000 ตัน นอกจากนี้ เอ็นพีซี ยัง
เปนผูถือหุนรายใหญใน ทีทีที ซึ่งเปนกิจการรวมคาระหวาง เอ็นพีซี และ Royal Vopak ซึ่งใหบริการการขนถาย บริการทา
เทียบเรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑปโตรเคมี

8.3 สัญญาผูถือหุน (Shareholders Agreement)

ในเดือนสิงหาคม 2532 ไดมีการลงนามสัญญาผูถือหุนระหวางผูถือหุนของบริษัท เพื่อตกลงในเรื่องการวางแผน
การพัฒนาและการรวมมือในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับบริษัท แตบริษัทไมไดเปนคูสัญญาตามสัญญานี้ดวย ในป 2535 และป
2536 ไดมีการแกไขสัญญาผูถือหุนเพื่อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการถือหุน และกํ าหนดใหคณะกรรมการบริษัทในเบื้องตนมี
จํ านวนทั้งหมด 13 คน และแบงผูถือหุนออกเปนกลุม ๆ ซึ่งในจํ านวนกรรมการทั้งหมด 13 คนนี้ ผูถือหุนกลุม ปตท. มีสิทธิ
ที่จะเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งกรรมการของบริษัทไดจํ านวน 6 คน ตราบเทาที่ ปตท. ยังคงถือหุนในบริษัทไมต่ํ ากวารอย
ละ 40 ของทุนจดทะเบียน ในขณะที่ผูถือหุนกลุมอื่น คือ เอ็นพีซี บีพีอี ปูนซิเมนตไทย เอสเอสเอ็มซี ทีพีไอ วีนิไทย และบี
เอสที นั้น ตางมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งกรรมการของบริษัทไดเพียง 1 คน ตราบเทาที่ผูถือหุนแตละรายยังคงถือ
หุนในบริษัทตามอัตรารอยละที่กํ าหนด นอกจากนี้ ผูถือหุนแตละรายอาจจะถอดถอนกรรมการที่ตนเปนผูเสนอชื่อก็ได
อยางไรก็ดี ทีพีไอไมไดมีการใชสิทธิเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งบุคคลใดใหเปนกรรมการของบริษัท นับตั้งแตกรรมการที่ทีพีไอ
เสนอชื่อคนลาสุดไดพนจากตํ าแหนงกรรมการของบริษัทในเดือนเมษายน 2546 อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถรับรองได
วาทีพีไอจะไมใชสิทธิดังกลาวระหวางผูถือหุนดวยกันในอนาคต แตอยางไรก็ดีเนื่องจากอัตราสวนการถือหุนของผูถือหุน
แตละรายของบริษัท (นอกจาก ปตท.) ไดลดลงตํ่ ากวาอัตรารอยละที่กํ าหนดไวในสัญญาผูถือหุนดังกลาว บริษัทจึงเชื่อวาใน
ปจจุบันผูถือหุนรายอื่น ๆ ของบริษัท (นอกจาก ปตท.) นั้นอาจไมมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใหเขาเปนกรรมการของบริษัทตามที่
สัญญาผูถือหุนไดใหสิทธิไวอีกตอไป
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สัญญาผูถือหุนกํ าหนดวาประธานกรรมการของบริษัทจะตองเปนกรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุมของกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งจากการเสนอชื่อโดย ปตท. ซึ่งประธานกรรมการจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนชี้ขาดสํ าหรับกรณีที่เปนการ
ออกเสียงลงคะแนนซึ่งตัดสินโดยใชเสียงขางมากของคณะกรรมการบริษัท และปรากฏวามีคะแนนเสียงเทากัน นอกจากนี้ 
รองประธานคนที่หนึ่งจะตองเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากการเสนอชื่อโดย เอ็นพีซี สวนรองประธานคนที่สองจะ
หมนุเวียนกันระหวางกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากการเสนอชื่อโดยบีพีอี ปูนซิเมนตไทย เอสเอสเอ็มซี ทีพีไอ วีนิไทย 
และบีเอสที

ภายใตสัญญาผูถือหุนที่ไดเขาทํ าสัญญา ผูถือหุนแตละรายจะตองตกลงรวมกันในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เกี่ยว
กับโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท

สัญญาผูถือหุนยังไดกํ าหนดวา หากบริษัทจะดํ าเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ จะตองไดรับคะแนนเสียงจากกรรมการ
มากกวารอยละ 75 ของจํ านวนกรรมการที่เขารวมประชุม

 แตงตั้งผูจัดการใหญ ซึ่งจะตองเปนบุคคลที่เสนอชื่อโดย ปตท. แตอยางไรก็ดีผูจัดการใหญสามารถถูกถอด
ถอนไดโดย คะแนนเสียงขางมากของคณะกรรมการบริษัท

 กอใหเกิดคาใชจาย หรือภาระผูกพันที่จะใชเงินลงทุนเกินกวารอยละ 25 ของทุนชํ าระแลวของบริษัท
 กูยืมเงินเกินกวาจํ านวนที่กํ าหนดในสัญญาผูถือหุน และ
 ตัดสินใจเกี่ยวกับการเขาทํ าสัญญาระยะยาวเพื่อซื้อวัตถุดิบหรือขายผลิตภัณฑของบริษัท หรือการเขาทํ า

สัญญาซื้อขายที่มีมูลคาเกินกวาจํ านวนที่กํ าหนดในสัญญาผูถือหุน

บริษัทเชื่อวาสัญญาผูถือหุนไมผูกพันตอบริษัทเนื่องจากบริษัทไมเปนคูสัญญาของสัญญาผูถือหุน แตอยางไรก็ตาม
บริษัทเขาใจวาผูถือหุนของบริษัทอาจทํ าการใด ๆ ระหวางผูถือหุนดวยกันเพื่อปฏิบัติตามสัญญาผูถือหุน ทั้งนี้ ตราบเทาที่ไม
เปนการขัดตอกฎหมายและขอบังคับของบริษัท

เมื่อบริษัทไดมีการแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน จํ ากัด ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 นั้น ผูถือหุนของบริษัทได
ลงมติเปนเอกฉันทใหมีการแกไขขอบังคับของบริษัท เพื่อใหขอบังคับของบริษัทสอดคลองกับหลักเกณฑตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน จํ ากัด พ.ศ. 2535 และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทไดกํ าหนดวา กรรมการของบริษัทนั้นจะเลือกตั้งตามเสียงขางมากของผูถือหุน และการ
พิจารณาตัดสินเรื่องตาง ๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทนั้นจะตองกระทํ าโดยเสียงขางมากของกรรมการที่มารวมประชุม 
โดยประธานกรรมการนั้นจะแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ สัญญาผูถือหุนยังกํ าหนดวากรณีที่ขอกํ าหนดใน
สัญญาผูถือหุนขัดแยงกับขอบังคับของบริษัทใหบังคับตามขอกํ าหนดในสัญญาผูถือหุน และผูถือหุนของบริษัทจะตอง
ดํ าเนินการใหมีการแกไขขอบังคับของบริษัทตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม บริษัทเชื่อวาขอกํ าหนดบางสวนในสัญญาผู
ถือหุนของบริษัทอาจไมเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํ ากัด พ.ศ. 2535 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม 



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        
สวนที่ 2 หนา 122

ซึ่ง
ขอกํ าหนดเหลานั้นอาจไมสามารถใชบังคับได

อยางไรก็ดี บริษัทไมสามารถรับรองไดวา ผูถือหุนของบริษัทรายใดจะดํ าเนินการใชสิทธิตามสัญญาผูถือหุนใน
ระหวางผูถือหุนดวยกันหรือไม หรือสัญญาผูถือหุนดังกลาวจะถูกตีความอยางไรตามกฎหมายไทย หรือผูถือหุนของบริษัท
จะตีความขอกํ าหนดในสัญญาผูถือหุนอยางไร หรือผูถือหุนของบริษัทจะใชสิทธิของตนตามสัญญาผูถือหุนบังคับระหวางผู
ถือหุนกันเองอยางไร แมวาบริษัทจะเขาใจวาผูถือหุนของบริษัทตั้งใจที่จะยกเลิกสัญญาผูถือหุนดังกลาวโดยเร็วที่สุด แต
บริษัทก็ไมสามารถรับรองไดวาผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทจะยกเลิกสัญญาผูถือหุนดังกลาวหรือไม และจะยกเลิกสัญญาดัง
กลาวเมื่อใด

8.4 นโยบายการจายเงินปนผล

คณะกรรมการอาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจํ าปของบริษัทโดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
สามัญประจํ าปผูถือหุน ในปจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจายเงินปนผลประจํ าปใหแกผูถือหุนใน
อัตราไมต่ํ ากวารอยละ 30 ของกํ าไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสํ ารองตาง ๆ ทั้งหมดแลว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน 
และตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร   


